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визначеної мети самостійно обраними способами має велике значення для формування 

та розвитку когнітивних і комунікативних вмінь студента.  

Таким чином, поколіннєві дискусії у контексті навчальної діяльності набувають 

особливої актуальності з огляду на шляхи ефективної взаємодії викладача – студента, 

здебільшого, представників різних поколінь. 
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Безперервні зміни, які відбуваються у сфері надання  освітніх послуг в Україні, 
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навчання, методів викладання тощо.  Широке впровадження дистанційної освіти у 

вищій медичній школі та акцент на усвідомленні важливості самостійного навчання 

й самоконтролю  у студентів мають значний вплив на готовність до їх майбутньої 

практичної діяльності. Моніторинг засвоєння здобувачами вищої медичної освіти 

ключових практичних навичок та вмінь покликаний спростити розуміння недоліків 

навчального процесу, а також спонукати до більш легкого переходу випускників від 

теорії до практики.   

Ключові слова: здобувач, вища медична освіта, готовність до практичної 

діяльності, навчання, навички. 

Widespread implementation of distance education in higher medical school and 

awareness of the importance of independent study and self-control among students have a 

significant impact on readiness for their future practical activities. Monitoring future 

doctors' acquisition of key practical skills and abilities can simplify the understanding of the 

shortcomings of the educational process. It can also lead to an easier transition of graduates 

from theory to practice. 
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Актуальність. Стрімкі глобальні зміни, які відбуваються в освітній сфері 

останніми роками, а також втілення в життя інноваційних технологій викладання 

сприяють не аби якому тиску на педагогів вищих навчальних закладів. Цільова вимога 

до сучасного викладача полягає у постійному коригуванні методів і засобів 

викладання з метою створення високоосвічених і кваліфікованих випускників, готових 

до роботи [7, ст.13]. Ці основні атрибути робочого місця включають комунікацію, 

роботу в команді, вирішення проблем, стресостійкість і прихильність до навчання 

протягом усього життя та вказують на готовність випускників до практики [5, ст.26].  

Готовність до практичної діяльності – нова сфера освітніх досліджень, яка 



135 

зосереджена саме на готовності випускників до роботи, а також на знайомстві 

здобувачів вищої освіти з навчальними програмами, критеріями оцінювання в процесі 

навчання, очікування щодо працевлаштування й розуміння професійних вимог. 

Високий рівень усвідомленої готовності до практики здатний подолати чи пом’якшити 

стрес і невизначеність, які виникають у випускника вищого навчального закладу в 

процесі переходу від навчання у вищій школі до безпосередньої практичної діяльності 

на робочому місці [4, ст.2]. Особливо це стосується новоспечених випускників 

професій охорони здоров'я, які потрапляють у доволі відповідальні й стресові робочі 

умови. 

Зазвичай, вперше прийшовши в клініку здобувачі вищої медичної освіти гостро 

відчувають прогалини у теоретичних знаннях та почувають себе некомпетентними, що 

призводить до постійного  стресу внаслідок цього [2]. Це в подальшому може 

негативно впливати на їхню впевненість в собі і клінічні результати. Сприйняття 

готовності до практики тісно пов’язане з якістю навчання, а також з індивідуальним 

досвідом та очікуваннями [3, ст.2]. Обов’язковими компонентами 

студентоцентрованого навчання студентів-медиків є розбір конкретних клінічних 

випадків, тобто case-based learning (в перекладі з англійської – навчання на основі 

випадку, метод конкретних ситуацій), а також розвиток дослідницьких і практичних 

навичок, міжпрофесійної навчальної діяльності [1, ст.39]. 

Доволі часто для здобувача вищої медичної освіти перехід до трудової 

діяльності є приголомшливим, оскільки потребує переносу теоретичних знань в 

клінічну практику та побоювань з приводу втручань у здоров’я пацієнта [6, ст.116]. На 

відчуття професійної неадекватності й недостатньої підготовленості до клінічної 

практики значний вплив мають акценти на безперервному навчанні, відповідності 

медичного працівника високим стандартам оптимального догляду за пацієнтами та 

здатності його до саморегульованого навчання протягом усієї кар’єри. Навчальні 

програми, які опановує студент-медик в процесі здобуття вищої освіти покликані 

сприяти позитивним результатам навчання та плавному переходу від теоретичного або 

параклінічного навчання до клінічного середовища. Велике значення має приділятись 

підвищенню усвідомленої готовності до практичної діяльності, включаючи оволодіння 

навичками, вміннями та розуміння ролей у системі охорони здоров’я, а також 

сприянню мотивації до навчання протягом усього життя. 

Метою нашого дослідження було визначення рівня сприйняття готовності до 

клінічної практики та ключових факторів, які впливають на готовність до роботи серед 

здобувачів вищої медичної освіти 4 і 6 курсів медичних факультетів № 1, 2; 4 курсу 

стоматологічного факультету, а також лікарів-інтернів зі спеціальностей 222 

Медицина та 228 Педіатрія Полтавського державного медичного університету. 

Матеріали і методи. У цьому дослідженні використовувався послідовний, 

пояснювальний підхід, який включав збір та аналіз кількісних даних (шляхом онлайн-

опитування). Всього за 2021-2022 навчальний рік було проанкетовано 80 здобувачів 

вищої освіти Полтавського державного медичного університету. 

Розроблений нами опитувальник включав 51 запитання, розподілені на сім 

розділів. Кожне опитування оцінювало сприйняття студентами-медиками їх досвіду 

клінічної підготовки, зосереджуючи увагу на шести кластерах навичок: основні 

навички; розширені навички консультування; особисті та професійні навички; 

здібності, орієнтовані на пацієнта; клінічні та навички системного мислення. Крім 

того, були використані демографічні питання: вік, стать, місце проживання (місто чи 

сільська місцевість), наявність членів сім’ї з медичною освітою чи працівників у сфері 

охорони здоров’я.  

Для заохочення учасників анкетування надавати відверті та детальні дані було 
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зроблено акцент на чесності, анонімності та конфіденційності респондентів. 

Результати оцінювали за 5-бальною шкалою Лайкерта, де судження 

опитуваного щодо ступеню засвоєння певного навику оцінювались від 1 (не 

виражений) до 5 (надзвичайно виражений) балів.  

Отримані результати. Із загальної кількості опитуваних здобувачів вищої 

медичної освіти (n =80) 45% склали студенти 4 курсу, 18,8% - 6 курсу 3,7% - 5 курсу, 

32,5% - здобувачі післядипломної освіти.  

По спеціальності розподіл респондентів  відбувся таким чином:  

- здобувачі ОПП 222 Медицина до дипломної вищої освіти 45,1%, 

післядипломної – 11,2% опитуваних;  

- здобувачі ОПП 228 Педіатрія – 10% студентів-медиків та 17,5% – лікарів-

інтернів; 

- здобувачі 4 курсу стоматологічного факультету (ОПП 221 Стоматологія) – 

16,2%. 

Вік учасників дослідження становив переважно до 25 років (68,8% опитуваних) 

та 31,3% респондентів віком від 25 до 30 років. Переважною більшістю здобувачів 

були жителі міста (73,8%), решта – сільської місцевості. 55% опитуваних виявились 

першими у своїй родині, хто навчався в медичному університеті та/або мали членів 

сім’ї з досвідом роботи в галузі охорони здоров’я.  

Оцінка результатів за шкалою Лайкерта. 

Стосовно здібностей, орієнтованих на пацієнта (запитання  кластеру 1), 

більшість учасників анкетування вважали, що розуміють концепцію "Пацієнт-

орієнтована модель надання медичної допомоги" (85%) та вплив практики, 

орієнтованої на задоволеність пацієнта (79,9%), надання належної допомоги людям 

різних культурних та соціальних верств населення (81,2%) та спільне управління 

прийняттям рішень (75%). Відповіді про розширені навички консультування (кластер 

2) підкреслили, що переважна більшість респондентів розуміють важливість медичної 

грамотності та її вплив на інформовану згоду (87,5%), навчання пацієнтів щодо 

зміцнення здоров'я (78,4%), ефективне й чуйне спілкування з пацієнтами та родичами 

(88,9%). В ролі консультанта комфортно відчувають себе 72,5% здобувачів.  

Аналіз відповідей на запитання третього кластеру («Основні навички») показав, 

що учасники добре оволоділи навичками уважного спостереження (88,7%), розуміють 

сферу своєї практичної діяльності (83,8%), вміють збирати анамнез (81,3%). Натомість 

25% здобувачів мають труднощі з навиком обстеження пацієнта та у виборі 

відповідних методів дослідження й інтерпретації результатів (26,3%). Найнижчими 

показниками цього кластеру виявились оцінки навичок клінічного обґрунтування та 

постановки діагнозу і безпечного призначення/відпуску лікарських засобів (66,3% та 

57,6% відповідно).  

Стосовно особистих та професійних здібностей (кластер 4) лише 46% та 57,6% 

респондентів відчувають готовність взяти на себе роль викладача та здатність 

подолати невпевненість відповідно. 26,3% здобувачів не здатні впоратися з 

обмеженими ресурсами в клінічних умовах, а 27,5% - мають проблеми зі 

стресостійкістю. Переважна більшість учасників високо оцінюють свої можливості 

роботи в команді (86,3%), вважають себе самокритичним до своєї професійної 

діяльності (98,7%), а 91,2% готові самостійно навчатись протягом всього життя. 

Оцінка оволодіння навичками клінічної допомоги (кластер 5) продемонструвала 

достатньо високу підготовку здобувачів до використання джерел доказової медицини 

щодо догляду за пацієнтами (87,5%) та здатність  підтримувати належну якість 

лікування (83,7%). Проте учасники відчували себе найменш підготовленими до 

надання базової медичної допомоги пацієнтам з невідкладними станами (51,2%), а 
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26,3% анкетованих погано засвоїли навик базового харчування і його роль в 

профілактиці й лікуванні захворювань. Що стосується засвоєння навичок системного 

мислення (кластер 6), більшість здобувачів була добре підготовленими для 

забезпечення та сприяння безпеці пацієнтів (82,4%) та зменшення перехресної інфекції 

(83,7%).  Методикою заповнення медичної документації та відповідної медичної 

картки володіють 61,2% учасників. Ступінь оволодіння навиками управління часом та 

прийняття організаційних рішень скала 75% та 76,2% відповідно. 61,7% анкетованих 

виявились здатними використовувати інформатику як інструмент в медичній практиці, 

а дві третини учасників були готові до аудиту для покращення догляду за пацієнтами 

(67,5%). 

Висновки. Опитування виявило сильні та слабкі сторони в підготовці 

майбутніх лікарів до практичної діяльності. На думку авторів значну роль у наявних 

прогалинах підготовки та засвоєння певних клінічних навичок відіграє обмеження 

практичної складової навчання студентів-медиків, а саме безпосереднього контакту з 

пацієнтом, що обумовлено впровадженням дистанційних форм навчання. І навпаки, 

вільний доступ здобувачів до цифрових гаджетів та комп’ютерних програм, 

використаних в процесі навчання позитивно вплинув на розвиток цифрових навичок, 

впевненість при пошуку та роботі з джерелами доказової медицини.  

Використаний метод дослідження можна було б ширше застосувати в 

медичному університеті для отримання довготривалих даних при оцінці якості 

навчання здобувачів вищої медичної освіти в плануванні навчальних програм, з метою 

узгодження потреб і очікувань випускників із потребами та очікуваннями в галузі 

медичної підготовки та працевлаштування в галузі охорони здоров’я. 
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